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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Existentiell omvårdnad är en av de fyra dimensionerna för en människas 
helhetsvård och att tillhandahålla existentiell omvårdnad ingår i sjuksköterskans roll. 
Personer i palliativ vård är sårbara och att lindra personernas lidande står i fokus. Trots 
detta glöms den existentiella dimensionen ofta bort och personer blir lidande. 
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av 
existentiell omvårdnad inom palliativ vård. 
Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med tolv vetenskapliga artiklar användes. 
Artiklarna söktes i databaser och Fribergs femstegsanalys användes till analys av 
artiklar.  
Resultat: Via analysen av materialet utformades tre huvudkategorier. Vikten av 
relationen belyste betydelsen av att vara närvarande och skapa en balans. 
Kommunikationens betydelse beskrev verbala och icke-verbala konversationer samt 
Utmaningar i det dagliga arbetet beskrev känslan av otillräcklighet.  
Slutsats: Sjuksköterskor upplevde utmaningar med att tillhandahålla en existentiell 
omvårdnad. Brist på tid och kunskap ledde till att sjuksköterskor upplevde en känsla av 
otillräcklighet medan en bra kommunikation och relation med patienterna underlättade 
vid identifiering av patienters existentiella behov. 

Nyckelord: personcentrerad vård, vårdrelation, kommunikationens betydelse, 
utmaningar, livets slutskede  

 

  



 

Nurses experiences of existential care in the palliative care 

Summary 
Background: Existential care is one of the four dimensions when caring for a human 
and to provide existential care is included in the nurse profession.   
People in palliative care are vulnerable and to ease the persons suffering is the main 
focus. Despite this, the existential dimension is often forgotten and people suffer.  
Aim: The aim of this study was to describe nurses experience of existential care in the 
palliative care.  
Method: A qualitative literature review with twelve scientific articles were used. The 
search for articles was made in databases and Fribergs five step analysis was used during 
the article analysis.  
Result: Through the analyses, three main categories were formed. Importance of the 
relationship described the great value of being present and creating a balance. The 
importance of communication described the verbal and non-verbal conversations. And 
Challenges for the daily work described the feeling of inadequacy.  
Conclusion: Nurses experienced challenges with providing an existential care. Lack of 
time and knowledge led to nurses experiencing a feeling of inadequacy whilst a good 
communication and relationship with the patients facilitated in identifying a patient's 
existential needs.     

Keywords: person-centered care, patient relationship, importance of communication, 
challenges, end of life  
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Inledning 

I Sverige dör runt 100 000 personer varje år och innan dess kan palliativ vård behövas 
(Socialstyrelsen, u.å). Palliativ vård är ett förhållningssätt där ett lindrat lidande och 
förbättring av livskvalitén står i fokus för personer och deras närstående när personen 
lider av livshotande sjukdom. I palliativ vård ingår inte bara lindring av fysiska, psykiska 
och sociala symtom utan också existentiella symtom (World Health Organization, 2019). 
Sjuksköterskor ska kunna lindra alla dessa dimensioner och det ställer därför krav på 
sjuksköterskans kunskap (Sjuksköterskeföreningen, 2017). Den existentiella hälsan är en 
del av omvårdnaden men ändå försummas den konstant (Whitehead, 2003).  Detta leder 
till att samhället får en bristande sjukvård samt att fler patienter lider. En studie visar att 
om patienterna istället står i fokus och får en tillfredsställande omvårdnad blir behovet av 
sjukvård mindre och minskar samhällskostnader med 1,2 miljoner kronor per år (Sahlen, 
Boman & Brännström, 2016). Det finns ingen tvekan om att sjuksköterskans förmåga att 
ha förståelse och erkännande för den existentiella hälsan kan resultera i en bättre 
omvårdnad men även en bättre sjuksköterskeprofession (Whitehead, 2003). Existentiell 
vård är en nödvändig faktor vid palliativ vård. Sjuksköterskor möter personer i sköra 
situationer där många existentiella frågor och behov uppkommer, dock upplever de en 
osäkerhet och rädsla kring hur de ska tillfredsställa patientens existentiella behov 
(Christensen, 2008). Denna litteraturöversikt inriktar sig till att belysa sjuksköterskans 
upplevelser av existentiell omvårdnad inom palliativ vård. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård   
 
Ordet palliativ härstammar från ordet pallium som betyder mantel. Det finns två 
definitioner av ordet palliativ. Dels maskera och gömma, dels mildra utan att bota. Ordet 
palliativ brukar ofta användas i kombination med andra ord som till exempel palliativ vård 
(Henoch 2002). Palliativ vård är en medicinsk behandling och en omvårdnads behandling 
som ges till personer med obotlig sjukdom. Symtomlindring och att förbättra den sjukes 
livskvalitet är av central betydelse i palliativ vård. Palliativ vård innebär också att stödja 
och hjälpa personen att leva med ett tillfredsställt välbefinnande och värdighet fram till 
döden samt respektera och stödja närstående i deras sorgearbete (World Health 
Organization, 2019). Palliativ vård är en helhetsvård där personers basala omvårdnad är 
lika viktig som den existentiella omvårdnaden (Skrivelse 2004/05:166). Utgångspunkten 
ska utgå från den enskilde personens livsperspektiv, där olika faktorer är inblandade som 
till exempel boendeform, sociala situationer, levnadsförhållande och ålder (Seale 2000). 
Inom palliativ vård ses döden som en normal process. Palliativ vård kan ges på sjukhus och 
i personens hem men också inom hospicevård. Hospice är en form av vårdboende där svårt 
sjuka och personer i livets slutskede får vård (American Cancer Society, 2019).  

Palliativ vård innefattar fyra hörnstenar som är symtomlindring, teamarbete, 
kommunikation och närståendestöd. SOU (2001:6) belyser dessa delar som tillsammans 
ska ge en god palliativ vård.  
Symtomlindring: När en person blir inskriven i palliativ vård ska det påbörjas åtgärder 
som lindrar symtom och smärta. Symtomlindringen riktar sig inte bara mot fysiska behov 
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utan den riktar sig mot hela människan det vill säga även psykiska, existentiella och 
sociala behov. 
Teamarbete: För att kunna främja hälsan hos personer i palliativ vård behövs ett 
professionellt samarbete mellan vårdpersonal för att främja ett gott välbefinnande och 
inkludera alla dimensioner. 
Kommunikation: Palliativ vård ska tillgodose personens välbefinnande och livskvalitet 
vilket gör att kommunikation och relation blir en viktig del av vården. Krav på 
kommunikationen ställs speciellt i omvårdnad vid livets slutskede. Sjuksköterskor måste 
då förstå vilka behov personen har och kunna tillgodose dessa. Personen måste kunna 
berätta om sina känslor och i sin tur få den informationen som hen behöver för att kunna 
fortsätta ha en känsla av kontroll över den egna kroppen och kunna känna hopp 
(Montross-Thomas et al., 2015).  
Närståendestöd: Att vara närstående till en person i palliativ vård som behöver stöd 
kan ofta vara krävande, vilket betyder att anhöriga också behöver hjälp och stöd. Vården 
ska se till att närstående och anhöriga får stöd både under den sjukes sjukdomsförlopp  
och efter dödsfallet (SOU 2001:6).  
Inom den palliativa vården är existensen för den enskilde av stor betydelse och det är 
därför viktigt att förstå innebörden av det (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
 

Existentiell hälsa 
 

När en person blir sjuk talas det oftast om de fysiska problemen där orsaker kan hittas och 
diagnoser kan ställas. Något som dock ofta glöms är den existentiella upplevelsen 
personen har och därmed synen på hela människan (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Existentiell hälsa är individuell och är en människas värderingar, inställning och tro som 
styr personens liv. Existentiell hälsa förklaras som ett tillstånd där personen reflekterar 
över sina handlingar om vem de är och var de tillhör (Whitehead, 2003).  
Det existentiella perspektivet visar att människan är en föränderlig varelse som hela tiden 
kan ändra riktning. Inom hälso-och sjukvården ska människan ses som en fri och unik 
varelse. Därför är sjuksköterskans uppfattning om människan en väsentlig del i 
omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Hälsa är målet med omvårdnad, men hur hälsan ses på spelar stor roll för hur det målet 
ska uppnås. Inom det holistiska hälsobegreppet ses människan som självbestämmande 
när hen upplever hälsa och själv kan bestämma hur det påverkar kropp och själ (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Hälsa är när jaget mår bra och kan genomföra det som i 
dennes liv är av värde. Den fysiska och existentiella hälsan är alltså sammanflätad med 
varandra, personer kan vara fysiskt sjuka men må existentiellt bra (Dahlberg och 
Segesten, 2010).  
Existentiell ohälsa är vanligt inom den palliativa vården. Det kan tillexempel vara känsla 
av hopplöshet, förlorad identitet eller dödsångest (Blinderman & Cherny, 2005). 
Existentiellt lidande beskrivs som fruktan när döden är nära och om okunskapen om vad 
som händer sedan. Denna typ av ångest är oundviklig och uppträder intensivt hos en 
person som måste konfrontera och acceptera okunskapen (Lavoie, Blondeau & De 
Koninck, 2008). För att sjuksköterskor ska kunna lindra en persons lidande måste den bli 
bekräftad och sjuksköterskor måste vara närvarande för att ge stöd till personen om hen 
skulle behöva det (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 

Personcentrerad vård 
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Syftet med en personcentrerad vård är att tillfredsställa människans fysiska, psykiska, 
sociala, andliga och existentiella behov. Personcentrerad vård kan förklaras som ett 
förhållningssätt inom vården. Innebörden av ohälsa och sjukdom varierar från person till 
person. Personcentrerad vård har fokus att respektera personens värderingar, önskemål, 
rättigheter och vidimera personens upplevelse av sjukdom och ohälsa. Utgångspunkten 
för personcentrerad vård är att arbeta utifrån personens unika perspektiv på hälsa och 
kombinera den med det professionella perspektivet, och därefter främja hälsan för just 
den enskilda personen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Många enskilda och 
allmänna internationella organisationer bedriver en personcentrerad vård men ändå finns 
inte en exakt definition av begreppet. En personcentrerad vård för personer i palliativ vård 
innebär att ge mer stöd för välbefinnande och livskvalitet än att fokusera på att 
diagnostisera (Schellinger, Andersson, Frazer & Cain 2018). Personcentrerad vård 
innebär också att lämna utrymme för både personen och närstående att medverka som 
deltagare i vården (Yoon, 2018).  
I en personcentrerad vård kan närstående ha en viktig roll. Närstående är som en 
sekundär källa för personalen och kan hjälpa dem att förstå personens unika behov och 
preferenser. Närstående fungerar som ett socialt nätverk och kopplar personen till en 
större gemenskap samt att de också kan tala för personen. Genom detta kan anhöriga till 
personen säkerställa att deras anhöriga får den hjälp som de önskar (Boise & White, 
2004).  
När personcentrerad vård ges av sjuksköterskor visar studier att dessa personer känner 
en högre grad av tillfredsställelse (Yoon, 2018).  
 

Sjuksköterskans roll 
 

Sjuksköterskans särskilda ansvarsområde är omvårdnad. Sjuksköterskor går efter en 
process som kallas för omvårdnadsprocessen. Den används till både fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella dimensioner. Omvårdnadsprocessen går ut på att bedöma, 
diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden. Alltså att se ett 
helhetsperspektiv och inte bara sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
ICNs etiska kod för sjuksköterskor skriver om fyra områden som sjuksköterskor ska utgå 
ifrån: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskor 
ska genomföra en omvårdnad som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, utarbeta riktlinjer 
för säker vård och arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt. God omvårdnad ska gälla alla 
oberoende av kön, ålder, politiska åsikter, funktionsnedsättning, etnicitet, religion och 
social status (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
Som sjuksköterska är det viktigt att kunna erbjuda möjligheter för patienter att kunna 
hantera sina hälsoproblem eller sin sjukdom samt kunna uppnå en god livskvalité och ett 
gott välbefinnande ända till livets slut. En individanpassad, säker och god vård utifrån 
personens unika behov ska också erbjudas (Svensk Sjuksköterskeförening 2017).  
Att möta personer i palliativ vård är vanligt för sjuksköterskor då palliativ vård kan ges på 
flera platser bland annat sjukhus och hospice (American Cancer Society, 2019), detta  
ställer därför krav på den kunskap sjuksköterskor behöver för att stödja personens 
värdighet (Harstäde, Blomberg, Benzein & Östlund, 2018).  
I palliativ vård vid livets slutskede blir omvårdnaden av de grundläggande behoven 
viktiga. Att uppnå en god existentiell hälsa och ett gott välbefinnande kan vara så lätt som 
att få den maten hen vill ha just den dagen eller att få känna sig ren, då personer i denna 
situation ofta känner en förlust av sin identitet och ett slags själsligt sönderfall (Lawton, 
2000). Som sjuksköterska blir det extra viktigt att uppmärksamma personer med 
existentiell ohälsa genom att vara lyhörd samt att ge stöd och bekräftelse (Kitson, Conroy, 
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Wengstrom, Profetto-Mcgrath & Robertson-Malt, 2010). Det är alltså sjuksköterskans 
uppgift att identifiera personers existentiella ohälsa och tillhandahålla personcentrerad 
omvårdnad för att lindra dessa personers lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
 

  

Problemformulering 
 

Sjuksköterskor möter ofta patienter i palliativ vård med existentiella frågor och behov. 
Dessa frågor och behov är individuella och kan vara svåra att hantera. Sjuksköterskan ska 
kunna se helheten av patienten och det är viktigt att inte glömma bort den existentiella 
omvårdnaden patienten behöver, då det annars kan leda till ett såväl existentiellt som 
fysiskt lidande. Forskning visar att sjuksköterskor känner en osäkerhet över hur de ska 
bemöta dessa behov. Därför är det viktigt att belysa sjuksköterskors upplevelser av 
existentiell omvårdnad.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av existentiell omvårdnad inom 
palliativ vård.    

Material och metod 

Design 
Kvalitativ design utgår från att studera människors upplevelser av ett fenomen eller deras 
syn på verkligheten (Henricson & Billhult 2016). Denna litteraturöversikt handlade om 
upplevelser och starka känslor och därför valdes en litteraturöversikt med kvalitativ 
metod för att förstå djupet i detta område. Olika resultat från vetenskapliga artiklar har 
granskats, analyserats och sammanställts till ett resultat. Artiklar med kvalitativa 
datainsamlingsmetoder har samlats in då detta ger en förståelse för deltagarnas 
upplevelser genom deras berättelser och deras syn på situationen (Danielsen, 2012). 
Litteraturgranskning gav kunskap om den redan insamlade datan inom ämnet.  I denna 
litteraturöversikt användes induktiv ansats. I induktiv ansats analyseras artiklar utan att 
utgå ifrån en teori (Backman, 2008).  

Urval och datainsamling 
 

I början söktes artiklar för att skapa en överblick över ämnet för att i sin tur sedan skapa 
ett syfte. Därefter började sökandet av artiklar med olika sökord i databaser.  
Sökningarna av artiklar har gjorts i CINAHL, PubMed, PsycINFO och Medline som är 
databaser med innehåll om omvårdnad från olika tidskrifter (Willman, Bahtsevani, 
Nilsson & Sandström, 2016). CINAHL är en databas med artiklar från alla engelskspråkiga 
tidskrifter med omvårdnad som fokus och PubMed har mer medicinsk litteratur med 
inslag av omvårdnadslitteratur. PsycINFO är en databas som innehåller artiklar från 
tidskrifter med fokus på psykologi inom olika områden till exempel omvårdnad. Medline 
är den äldsta databasen och innehåller artiklar från tidskrifter inom olika medicinska 
områden däribland omvårdnad (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).   
Utifrån valt syfte har sedan olika sökord framkommit vilket har använts under sökning av 
vetenskapliga artiklar i databaser. Följande ord valdes: nurse*, experience, attitude, 
spiritual, existential, qualitative, “end of life care”, “terminal care”, “palliative care” och 
“hospice”. AND användes för att söka artiklar som innehöll båda sökorden och OR 
användes för att söka efter artiklar där synonym för ord kan ha använts. Trunkering 
användes till sökord för att kunna få fram resultat med olika ändelser av sökordet. 
Avgränsningar var språk på engelska och var tidsbegränsade från 2009 samt peer-
reviewed.  
Inklusionskriterier var artiklar av kvalitativ metod samt att deltagarna skulle vara 
legitimerade sjuksköterskor. 
Reviewartiklar exkluderades. 
Vid varje sökning lästes alla titlar igenom. De titlar som inte passade syftet sorterades 
bort. De titlar som var kvar efter detta lästes abstract på. De abstract som inte passade 
syftet sorterades bort och de kvarvarande artiklarna lästes igenom i helhet.  Utifrån detta 
valdes artiklar som svarade på syftet (Se bilaga 1).  
Nästkommande steg var att granska artiklarna. Granskningsprotokollet för kvalitativ 
metod, som är framtaget av Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping 
användes vid granskningen (Se bilaga 2). I protokollet granskades bakgrund, syfte, urval, 
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metod, datainsamling, dataanalys, etik, resultat, tillförlitlighet och trovärdighet. Alla 
artiklar som inkluderades i studien skulle ha hög poäng på granskningen för att 
godkännas. Hög poäng innebar 4/4 poäng på Del 1 i protokollet och 6/8 poäng i del 2.   
 

Dataanalys 
 

Analysen av vetenskapliga artiklar gjordes utifrån Fribergs (2017) femstegsanalys. I steg 
ett lästes artiklarna igenom flera gånger för att förstå helheten och artiklarnas resultat låg 
i fokus och lästes igenom noggrant. I steg två lästes artiklarnas resultat igenom igen för 
att hitta vad som var mest framträdande och vilka kategorier som identifierats. Sedan i 
steg tre gjordes en sammanställning av fynden i resultaten genom att markera likheter 
mellan de olika artiklarnas resultat i olika färger (Se Bilaga 3). I steg fyra fördes dessa 
likheter samman i olika grupper som blev underkategorier och utifrån dessa 
underkategorier skapades huvudkategorier. Detta i sin tur gav ett nytt perspektiv på vilket 
resultat som kom fram. Utifrån dessa nya kategorier och underkategorier skapades en 
sammanställning av analysen som sedan presenteras i resultatstycket som är steg fem 
(Friberg, 2017).   

Etiska överväganden 
 

Syftet med forskningsetik är att skydda deltagarnas rättigheter i forskning och säkerställa 
att de inte utsätts för skador. Helsingforsdeklarationen framför att omsorgen för 
människan alltid ska gå före samhällets intresse och vetenskap. Människans rättigheter 
och integritet ska respekteras och tas hänsyn till i forskning. Det framkommer även att 
forskning ska granskas av personer som har en neutral synvinkel och som sedan 
godkänner studiens resultat (Helsingforsdeklarationen, 2019). Syftet med 
Helsingforsdeklarationen är att förhindra upprepning av fruktansvärda 
människoexperiment som gjordes under andra världskriget. Deklarationen beskriver 
etiska regler för forskning på människor vilket sedan gav globala positiva effekter för 
forskningen (Ingham-Broomfield & Becky, 2017). Denna studie behöver inte ett etiskt 
godkännande men den etiska frågan vägdes in vid val av artiklar (Kjellström, 2012). 
Artiklar som hade godkännande från etisk kommitté eller artiklar som har genomgått 
etiska överväganden användes. Etiska överväganden gjordes genom hela arbetets gång 
och vid granskning av artiklar.  
Författarna har sedan tidigare begränsad förförståelse till ämnet. Det i sin tur gör att vi 
uppmärksammar det och kan lägga det åt sidan vid tolkning av resultat (Henricson, 2016). 
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Resultat 

Resultatet efter analys av artiklar bildade tre kategorier och sex underkategorier som 
presenteras i figur 1.  
 

Vikten av relationen 
till patienten  

Kommunikationens 
betydelse 

Utmaningar i det 
dagliga arbetet 

Att hålla en balans mellan 
närhet och distans 

Att kommunicera verbalt 
och icke-verbalt  

Hänsyn till religionen 

Att vara tillgänglig Känna av och vara lyhörd  Att känna otillräcklighet 

Figur 1. Resultatets kategorier och underkategorier.  
 

Vikten av relationen till patienten 

Vikten av relationen till patienten: Under denna kategori presenteras sjuksköterskors 
upplevelser av relation till patienten och hur de bibehåller en professionell relation med 
sina patienter 

Att hålla en balans mellan närhet och distans  
 

Sjuksköterskor upplevde att de var påverkade emotionellt i deras möten med patienter 
och deras anhöriga.  Sjuksköterskor upplevde att det var meningsfullt och givande att 
hjälpa patienter hitta lugn och ro i livets slutskede, lindra lidande samt bygga en relation 
med patienten och anhöriga. Tillit var en viktig del i detta (Tornøe, Danbolt, Kvigne & 
Sørlie, 2014: Johansson & Lindahl, 2012). För att kunna ge en individanpassad vård, 
var öppenhet och närhet två sätt för sjuksköterskor att lära känna patienter och deras 
anhöriga (Johansson & Lindahl, 2012). Sjuksköterskor berättar om ett speciellt band som 
skapades över tid mellan dem och patienterna. Detta band gjorde att sjuksköterskor 
upplevde en känsla av sorg och saknad när deras patienter dog.  Att sprida kärlek till sina 
patienter var ett sätt för sjuksköterskor att lindra patienternas lidande (Ueland & Ramvie, 
2018). Att se en patient lida gav sjuksköterskor tankar de gemensamt kunde bearbeta. 
Denna bearbetning gav dem en viss sammanhållning (Walker & Waterworth, 2017; Bailey, 
Moran & Graham, 2009). Sjuksköterskor upplevde även att det var lätt att tycka om och 
prata med vissa patienter men ogilla andra, trots att de visste att det var etiskt fel att göra 
det. Detta beteende berodde till viss del på när en del av patienterna var aggressiva och 
otrevliga (Strang, Henoch, Danielson, Browall, & Melin-Johansson, 2014). Sjuksköterskor 
påpekade att integritet var en anledning till att de inte kunde ha en djupare relation med 
sina patienter. Ibland vill inte patienter prata om sina existentiella frågor framför sina 
anhöriga eller annan vårdpersonal. Att ha sjuksköterskestudenter med sig var väldigt 

https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Strang,+Susann/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Henoch,+Ingela/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Danielson,+Ella/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Browall,+Maria/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Melin$x2010Johansson,+Christina/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Melin$x2010Johansson,+Christina/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Melin$x2010Johansson,+Christina/$N?accountid=11754
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vanligt för sjuksköterskor vilket också gjorde det svårt för patienterna att öppna upp sig 
och prata om sina existentiella frågor (Keall, Clayton & Butow, 2014a).  

För att kunna hantera dagliga arbetsuppgifter var det dock också viktigt för sjuksköterskor 
att hålla ett visst avstånd och handla professionellt i sina relationer till patienter och 
anhöriga. Genom att inte låta relationen bli för privat (Johansson & Lindahl, 2012).  

Att vara tillgänglig 
  
Sjuksköterskor uttryckte att det var deras ansvar att diskutera om existentiella frågor med 
patienterna och deras anhöriga. För att kunna göra det behövde sjuksköterskor skapa 
tillit, vara tillgängliga samt ha utrymme och tid för att kunna inleda ett samtal på en 
djupare nivå (Strang et al, 2014). Sjuksköterskor berättade om vikten av att lyssna i en 
existentiell omvårdnad. Att lyssna och ha tid för sina patienter var viktigare än att ge råd 
och lösningar som inte fungerade (Bailey et al, 2009). Tiden var en dominerande barriär 
mellan sjuksköterskor och deras patienter. Många sjuksköterskor tyckte att de inte hade 
tillräckligt med tid för att sitta ner och prata med sina patienter angående deras bekymmer 
(Keall et al, 2014a.: Bailey et al 2009). Sjuksköterskor har angett att tidsbrist har lett till 
att de kände sig stressade.  Sjuksköterskor skulle alltid vara tillgängliga och nås via 
telefonen vilket gjorde att många existentiella samtal avbröts (Strang et al., 2014). En del 
sjuksköterskor upplevde att prata om existentiella frågor med patienter i palliativ vård var 
krävande och tidsbegränsningar var ett sätt att dölja behovet av existentiella samtal. De 
reflekterade även över att de använde tidsbrist som en ursäkt för att undvika att prata med 
patienter om deras existentiella bekymmer (Keall et al, 2014a; Tornøe, Danbolt, Kvigne & 
Sørlie, 2015; Strang et al., 2014). Sjuksköterskor berättade att de hade blandade känslor 
angående existentiell vård trots att de visste att den existentiella hälsan var en viktig 
dimension. Sjuksköterskor tvekade i att fråga om patientens existentiella behov eftersom 
de var rädda att bli störda och tvungna att upphöra samtalet. Detta på grund av brist på 
tid och personal (Strang et al, 2014; Tornøe et al., 2015). 

Kommunikationens betydelse 

Kommunikationens betydelse: Under denna kategori presenteras sjuksköterskors 
upplevelser av kommunikationens betydelse och hur de upplever kommunikationens 
roll i omvårdnad av patienter med existentiell ohälsa.  

Att kommunicera verbalt och icke-verbalt 
 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns två viktiga sätt att bemöta existentiella behov hos 
patienten. I en verbal kommunikation och i en icke-verbal kommunikation.   
Sjuksköterskor uttryckte att det var av stor betydelse att patienterna kunde tala fritt om 
sina behov och tankar då det i sin tur gav sjuksköterskor en förståelse för vad patienten 
behövde (Tornøe et al, 2014, Strang et al, 2014). Genom verbal konversation hade 
sjuksköterskor en viktig funktion för att få patienter att berätta om sina känslor och 
sjuksköterskor upplevde att det var betydelsefullt att kunna hålla en bra konversation och 
få patienternas förtroende. Använda öppna frågor och ha en rak kommunikation med 
patienten ansågs också vara av stor vikt (Tornøe et al., 2015; Strang et al., 2014: Keall, 
Clayton & Butow 2014b). Sjuksköterskor upplevde att patienters välmående ökade när de 
fick chansen att berätta om sina känslor samt att konversationerna gav möjlighet för 
patienten att hitta sina egna svar. Att ge patienten all uppmärksamhet och ha ett aktivt 
lyssnande var väsentligt (Keall et al., 2014b). Dock kände sjuksköterskor en viss svårighet 

https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Strang,+Susann/$N?accountid=11754
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i hur de skulle svara på patientens olika frågor med rädslan för att förvärra situationen 
och inte kunna stödja patienten tillräckligt (Wittenberg, Ragan, Ferrell 2017; Browall et 
al, 2014). Sjuksköterskor uttryckte att det krävdes mod att stanna i en situation som var 
svår att hantera (Strang et al., 2014).   

Sjuksköterskor upplevde också att tystnaden var ett sätt att kommunicera. Tystnaden i sig 
gav en tröstande effekt och sjuksköterskors kroppsspråk spelade stor roll. Att sitta med 
patienten och hålla dennes hand samt skapa en rofylld atmosfär kunde ibland lindra 
patientens existentiella behov mer än ord (Tornøe et al, 2015; Wittenberg et al., 2017; 
Walker & Waterworth, 2017). En mänsklig hand kunde ge allt från kärlek och förståelse 
till trygghet och styrka (Walker & Waterworth, 2017). Sjuksköterskor upplevde också att 
patientens kroppsspråk talade om av vad patienterna kände. De uttryckte att 
medvetenheten av icke-verbala ledtrådar var av stor vikt för att kunna identifiera 
existentiella behov (Keall et al., 2014a). Sjuksköterskor upplevde att närvaron till 
patienten gav existentiell omvårdnad men att den måste vara meningsfull för patienten. 
Sjuksköterskor måste innan veta hur hens närvaro hjälper patienten (Walker & 
Waterworth, 2017; Bailey et al., 2009). 

 

Känna av och vara lyhörd 
 

Många sjuksköterskor tyckte det var svårt att sätta ord på när patienter kände existentiell 
ångest då de tyckte det var olika från person till person (Walker & Waterworth, 2017). 
Sjuksköterskor upplevde att existentiell ångest inte bara gav uttryck i känslor utan också 
i fysiska symtom (Walker & Waterworth, 2017; Tornøe, et al, 2014). Sjuksköterskor 
uttryckte då vikten av att aktivt kunna känna av detta. Att kunna plocka upp små 
ledtrådar. Det var också viktigt att vara uppmärksam och lyhörd gentemot patienten. Se 
och tänka ett steg längre, bortom de fysiska symtomen (Strang et al, 2014; Walker & 
Waterworth, 2017; Tornøe et al, 2014; Tornøe et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att 
genom att identifiera existentiella behov och få det rätt för patienten direkt lättade 
patienternas ångest och också sjuksköterskors mående blev bättre (Tornøe et al, 2014; 
Johansson & Lindahl, 2012). 

Sjuksköterskor upplevde också att känna av atmosfären i rummet var en viktig detalj. 
Detta speciellt när anhöriga var närvarande. Anhöriga har många gånger en stor betydelse 
för patientens mående. Att ge existentiell omvårdnad till anhöriga kan också lindra det 
existentiella lidandet för patienten (Tornøe et al 2014; Wittenberg et al, 2017). 
Sjuksköterskor uttryckte sig kunna känna av rädsla och nedstämdhet i atmosfären när de 
gick in i ett rum där anhöriga till patienten satt tyst och väntade på att patienten skulle dö 
(Tornøe et al., 2015; Johansson & Lindahl 2012; Ueland & Ramvie 2018). Lika lätt kunde 
de känna av en atmosfär med lycka och kärlek där patienten och anhöriga kunde vara 
väldigt glada (Tornøe et al., 2015).     

Utmaningar för det dagliga arbetet 

 Utmaningar i det dagliga arbetet: Under denna kategori presenteras sjuksköterskors 
upplevelser av de utmaningar som de möts av dagligen. Upplevelser av religionens 
betydelse för existentiella hälsan och känslan av otillräcklighet. 
 



10 
 

Att ta hänsyn till religionen  
 

Sjuksköterskorna upplevde att religionen hade stor betydelse för den existentiella hälsan 
hos patienterna men att det kunde vara utmanande att lindra denna typ av lidande när 
sjuksköterskor själv inte delade samma tro (Tornøe et al., 2015; Keall et al., 2014a). De var 
då rädda för att förolämpa patienten på något sätt på grund av okunskapen av andra 
religioner (Keall et al., 2014a). Att prata om detta kunde skapa en osäkerhet hos dessa 
sjuksköterskor (Tornøe et al, 2015). Sjuksköterskor upplevde det utmanande att se 
patientens tro och tvivel vilket gjorde att sjuksköterskor började fundera över sin egen tro 
(Ueland & Ramive, 2018). Sjuksköterskor upplevde det speciellt svårt att lindra 
existentiellt lidande när patienterna trodde att Gud eller någon annan högre makt 
straffade dem med sjukdomen (Tornøe et al., 2015; Browall et al., 2014). Det var i dessa 
fall sjuksköterskor, trots att de hade annan tro, gärna läste en bön eller delade med sig av 
sin egen uppfattning. Detta upplevde att sjuksköterskor lindrade både fysisk och 
existentiell smärta hos patienten (Tornøe et al., 2015; Walker et al., 2017; Wittenberg et 
al., 2017). Sjuksköterskor upplevde också att det kunde leda till att deras egen tro blev 
starkare (Wittenberg et al., 2017). Många sjuksköterskor upplevde även att de var skyldiga 
att stödja patientens tro. De upplevde att de mötte patientens existentiella behov genom 
att ge patienter möjlighet att fortsätta utöva sin religion samt få ett möte med deras 
andliga ledare (Walker & Waterworth 2017; Tornøe et al., 2015).  

Att känna otillräcklighet 
 

Sjuksköterskor upplevde att det var emotionellt utmanande att vårda patienter med 
existentiellt lidande (Karlsson, Kasen & Wärån-Furu, 2017; Johansson & Lindahl, 2012; 
Browall et al., 2014.) Ett sätt att förstå sjuksköterskors upplevelser av patienternas 
existentiella behov var att se det som en balans mellan skuld och ansvar. I vissa fall ville 
patienterna inte ta till exempel läkemedel och sjuksköterskorna kunde inte lindra 
patienternas existentiella lidande oavsett vad de gjorde. När de misslyckades med att 
tillgodose denna uppgift väcktes en känsla av rädsla och skuld att de inte gjorde tillräcklig 
för att lindra patienternas lidande (Karlsson et al., 2017; Tornoe et al., 2015). Många 
sjuksköterskor upplevde att tillhandahålla en existentiell vård var väldigt komplex och 
sjuksköterskor kände sig osäkra och rädda för att inte kunna svara på patienters 
existentiella frågor (Keall et al., 2014a; Tornoe et al., 2015; Strang et al., 
2014).  Sjuksköterskor upplevde ångest och osäkerhet i möten med patienter i palliativ 
vård när patienterna frågade om hur mycket tid de har kvar, vad de kan förvänta sig 
uppleva och vad som kommer hända med deras själ efter döden. Sjuksköterskor upplevde 
en känsla av otillräcklighet och maktlöshet att vara vittne till patienternas lidande 
(Browall et al., 2014; Tornøe et al., 2015; Strang et al., 2014). Sjuksköterskor berättade att 
brist på dokumentation angående existentiell hälsa var tydlig, trots att alla sjuksköterskor 
var medvetna om vikten av dokumentation. En del sjuksköterskor dokumenterade inte 
alltid sina patienters existentiella hälsa på grund av olika anledningar. Dels på grund av 
oförmågan att hitta rätt ord, dels på grund av tidsbrist. Detta ledde till att sjuksköterskor 
upplevde en osäkerhet angående dokumentationen om existentiell hälsa samt att den inte 
uppskattades och att ingen ville läsa den (Walker & Waterworth, 2017). 

  

https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Strang,+Susann/$N?accountid=11754
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiell 
omvårdnad inom palliativ vård. En kvalitativ ansats valdes då denna studies syfte 
handlade om upplevelser och starka känslor. Kvalitativ ansats skapar en djupare 
förförståelse (Friberg, 2017). Val av metod passade den angivna tidsramen.  

Att hitta rätt sökord samt användning av databaser var utmanande men en bra 
handledning av bibliotekarien har hjälpt till att lösa problem på ett lämpligt sätt. 
Sökningar gjordes i flera databaser som hade omvårdnadsfokus. Att söka i flera databaser 
med omvårdnadsfokus bidrog till att trovärdigheten på arbetet ökade (Henricson 2016). 
Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed, PsycINFO och Medline eftersom dessa 
databaser hade relevanta artiklar som besvarade syftet i denna studie. Databaserna gav 
tillräcklig med träffar för att kunna utföra studien vilket visade på att relevant forskning 
fanns inom området och det underlättade urvalet. Artiklar som hade skrivits under de 
senaste tio åren valdes ut. Detta räknades som en styrka då den senaste forskningen är 
mer uppdaterad. Nackdelen med denna typ av tidsbegränsning var att artiklar som kunde 
ha stärkt resultatet i denna studie kan ha missats. Tolv artiklar som besvarade syftet valdes 
och dessa artiklar kvalitetgranskades enligt granskningsprotokollet från Hälsohögskolan 
(Se Bilaga 2).  Dessa tolv artiklar godkändes och togs med i studien. Tiden på 
uppsatsskrivandet var begränsad därför valdes det att dela upp artiklarna för att 
kvalitetsgranska dem individuellt och på så sätt effektivisera tid till andra delar av studien. 
Detta arbetssätt har lett till att pålitligheten i studien har sänkts (Henricson, 2016). 
Granskningsprotokollet kan ha tolkats olika. Det ansågs som en svaghet att några av 
artiklarna inte hade en maxpoäng vilket sänkte kvalitén. Dock har dessa användbara 
artiklar bidragit till att nya relevanta fynd presenterades i resultatet (Henricson, 2016; 
Reinecker & Stray-Jörgensen, 2014). För att öka trovärdigheten på studien skulle artiklar 
som inte uppnådde 10/12 poäng exkluderats, dock har alla artiklar som granskats uppnått 
minst 10/12 poäng. Artiklar som var peer-reviewed och utgjordes av primärkällor har 
använts i studien vilket ökade trovärdigheten. En av de svåraste delarna under 
arbetsprocessen var att benämna kategorierna i resultatet och försöka hitta relevanta ord 
som svarar på syftet. Detta löstes genom diskussioner med handledare och kurskamrater.  

Internationella artiklar valdes för att få en bredare syn på sjuksköterskors upplevelser av 
existentiell omvårdnad eftersom ämnet ansågs vara globalt. Studierna gjordes i 
Nordamerika, Australien, Asien och Europa. Resultatet är överförbart mellan dessa 
kontinenter. 
 Ingen forskning relevant till syftet som gjordes i Afrika eller Sydamerika hittades, vilket 
skapar svårigheter med att uttala sig om överförbarheten till Afrika och Sydamerika 
(Henricson 2016). Olika kulturer kan ha olika syn på existentiell omvårdnad vilket kan ha 
påverkat resultatet i litteraturöversikten. Kulturella skillnader kan också ha påverkat 
resultatet på grund av att olika kulturer har olika ord för att beskriva existentiell 
omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv. Litteraturöversikten dominerades av 
forskning som gjordes i höginkomstländer. Anledningen till detta fenomen kan vara att 
medel och låg-inkomstländer har mindre resurser att satsa på forskning jämfört med 
höginkomstländer.  
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Trovärdigheten ökade genom att design, datainsamlingen, urval och dataanalys är väl 
redovisat under metodavsnittet samt har refererats till metodböcker (Friberg, 2017). 
Analys av samtliga artiklar genomfördes både individuellt och gemensamt samt 
uppsatsens olika delar har kontrollerats av handledare och kurskamrater och på så sätt 
har pålitligheten stärkts (Wallengren & Henricson, 2016). Genom att det fanns en väl 
strukturerad presentation av sökhistorik, översikt av analyserade artiklar och 
granskningsfrågor redovisade i bilagor ökade bekräftelsebarheten i denna studie 
(Wallengren & Henricson, 2016). 

Resultatdiskussion   
 

Resultatet visade framförallt tre huvudfynd som sjuksköterskor upplevde av existentiell 
omvårdnad: relationen till patienten där de beskriver vikten av en god relation, 
tillgänglighet när tiden inte fanns och otillräckligheten som hindrar en god omvårdnad. 
Dessa tre nämndes i flertal studier.  

I resultatet framkom det att skapa en relation och en tillit till patienten var viktigt enligt 
flera sjuksköterskor. Inte enbart för patientens del utan också för dessa sjuksköterskor. 
Relationen skapade förutsättningar för att kommunicera med patienten, inte bara verbalt 
utan också icke-verbalt. Studier visar att sjuksköterskor upplever relationen med 
patienter som mycket viktig. Att skapa en öppen och ömsesidig relation med patienten 
hjälpte dem i omvårdnaden och för att kunna identifiera patientens behov där de 
existentiella behoven ingår (Janzen, Reimer-Kirkham & Astle, 2019). Forskning menar på 
att sjuksköterskor upplever den icke-verbala konversationen som användbar vid 
identifiering av existentiella behov och att det var viktigt att kunna använda sig av denna 
kommunikation för att lindra det existentiella lidandet, då den icke-verbala 
kommunikationen kunde lindra lika mycket som den verbala (Toivonen, Charalambous & 
Suhonen, 2018). I en studie visas det att en god och öppen relation underlättar 
omvårdnaden av patienter med mentala hälsoproblem. Patienter kan ha dåliga 
erfarenheter av vården sedan tidigare vilket gör det svårare för dem att prata om sina 
känslor, men en bra relation och kommunikation uppmuntrar patienter att prata om sina 
känslor och få tillit till vården (Percival, Donovan, Kessler & Turner, 2017). 
Resultatet visade fortsättningsvis att en del sjuksköterskor valde att ha en professionell 
relation med patienterna för att kunna hantera det dagliga arbetet och på så sätt skapa en 
balans mellan närhet och distans med sina patienter. En studie beskriver att erfarna 
sjuksköterskor skyddar sig genom att försöka hålla ett professionellt avstånd och inte bli 
för privat med patienterna då arbetet annars skulle blivit för tungt (Boroujeni, 
Mohammadi, Oskouie & Sandberg, 2009). För att skapa en god relation är det viktigt med 
personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad utgår ifrån den enskilde 
individen och som tidigare nämnt är de existentiella behoven olika från person till person. 
Den existentiella omvårdnaden behöver då också anpassas olika (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017; Toivonen et al., 2018).  

Vikten av att skapa relation är ett lärorikt resultat. Dels för att det är en grund i kontakten 
med människor, dels för de många olika aspekter som är betydelsefulla. Extra reflektion 
gjordes över de många kunskapsområden som bland annat icke-verbal kommunikation 
och att kunna känna av rummet, som tillsammans skapar en god relation.  

Bristen på tid var något som flertal studier i resultatet visade. Sjuksköterskor upplevde att 
bristande tid också gav brister i att ge existentiell omvårdnad. Detta gällde på flertal 
platser och i flertal situationer. Andra studier beskriver att sjuksköterskor upplever 
negativa konsekvenser av tidsbristen och att tidsbristen leder till att sjuksköterskor inte 
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kan bedriva en helhetsvård (Thorn & Uhrenfeldt,2017; Udo, Melin-Johansson & 
Danielsen, 2011).  

En studie visar att personcentrerad vård ger patienter en högre tillfredsställelse (Yoon, 
2018). När sjuksköterskor inte har tid för sina patienters alla dimensioner, bidrar detta 
till en lidande patient (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det riskerar då en vård som 
inte är anpassad och generell vilket resulterar i en bristande personcentrerad vård. Den 
tydligt bristande tiden var inte ett förvånat resultat. Från våra egna erfarenheter och 
media är tidsbrist ett faktum i många vårdmöten. 

Resultatet i litteraturöversikten visade också att förutsättningen för att skapa en god 
existentiell omvårdnad var att våga fråga och stanna kvar i en svår situation. Detta var 
något sjuksköterskor uttryckte sig tycka var jobbigt då de var osäkra på hur de skulle 
hantera sådana situationer. Detta förstärks i en studie som beskriver att sjuksköterskor 
kände sig maktlösa och osäkra när de mötte patienter med existentiella frågor eftersom 
de inte hade svar på dessa frågor. När sjuksköterskor inte hade en klar strategi om hur de 
skulle hantera dessa situationer växte en känsla av otillräcklighet hos dem. Sjuksköterskor 
kände att de övergav sina patienter och lämnade patienterna helt ensamma med 
obesvarade frågor (Udo, Johansson och Danielsson, 2011). 
Resultatet i litteraturöversikten visade även att sjuksköterskor kände sig mest otillräckliga 
när de misslyckades med att tillhandahålla en personcentrerad vård och en stor del av 
detta tyder på brist på kunskap. I en studie visar det att sjuksköterskor hade velat ha mer 
kunskap och mer utbildning inom området då de kände sig otillräckliga utan tillräcklig 
med kunskap för att vårda existentiellt (Zakaria-Kiaei et al., 2015).   
Sjuksköterskor upplevde fortsättningsvis att de misslyckades med sina arbetsuppgifter. 
Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
beskriver att sjuksköterskor ska kunna ge en personcentrerad vård till sina patienter och 
utifrån patientens berättelse identifiera vad hälsan betyder för just den enskilda patienten 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan vara anledningen till att sjuksköterskor 
upplever en känsla av otillräcklighet och maktlöshet eftersom de inte kan alltid hjälpa sina 
patienter med deras existentiella ohälsa.  

Författarna upplever avslutningsvis att resultatet påvisar sjuksköterskors upplevelser av 
existentiell omvårdnad. Både dess positiva och negativa aspekter. Det visar även att 
många patienter i samhället med existentiell ohälsa lider på grund av en bristande vård.  
Det är genom denna litteraturöversikt samhället kan belysas om hur sjuksköterskor 
upplever sitt arbete men även ge patienter förutsättningar till en förståelse för de brister 
som framkommer i den kliniska verksamheten.    

Slutsatser 

 

Litteraturöversikten belyser att sjuksköterskor upplever existentiell omvårdnad som 
något komplicerat där många aspekter och dimensioner ska tas hänsyn till. Många 
sjuksköterskor kände att relationen till patienten var viktig men att hålla den professionell 
var av stor vikt för det egna måendet. Sjuksköterskor strävade efter att lindra patienternas 
existentiella lidande men upplevde blandade känslor i dessa möten.  
Sjuksköterskor upplevde en känsla av otillräcklighet i mötet med svårt sjuka patienter när 
resurser och kunskaper inte räckte till. Å andra sidan upplevde sjuksköterskor att en bra 
kommunikation och relation till patienten kunde underlätta i att identifiera patienters 
existentiella behov.   
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Kliniska implikationer  
 

Resultatet i studien kan komma till användning i den kliniska verksamheten genom att 
mer kunskap om sjuksköterskors upplevelser framförs. Att kunskapen om alla aspekter 
som spelar roll för en god relation till patienten kan hjälpa sjuksköterskor att få ökad 
förståelse för existentiella omvårdnaden samt komma över rädslan för att identifiera 
existentiella behov. Om sjuksköterskor sedan också får mer kunskap om den existentiella 
omvårdnaden och dess betydelse för patienten kan det bidra till att fler sjuksköterskor 
vågar ställa frågor och agera, vilket i sin tur leder till en personcentrerad omvårdnad. 
Uppmärksamheten över hur tidsbristen leder till ett patientlidande kan göra så att 
verksamheter ser över de brister som leder till en minskad tid vilket i sin tur sedan kan 
göra så att sjuksköterskor får den tid de behöver för att se helheten för patienten. Vidare 
forskning om upplevelser inom existentiell omvårdnad behövs både från sjuksköterskors, 
patientens och närståendes perspektiv då detta kan ge ytterligare information om vikten 
av existentiell omvårdnad.  
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on E. 
2014. 
Sweden 

Existential 
encounters: 
nurses' 
descriptions of 
critical 
incidents in 
end-of-life 
cancer care. 

Syftet med 
denna studie 
var att 
beskriva 
sjukskötersko
rs upplevelser 
av 
existentiella 
situationer 
när de tar 
hand om 
patienter som 
drabbats 
av  svår 
cancer.  
 

Metod:  
Kvalitativ 
kritisk 
incidenttekni
k 
Urval: 83 
sjukskötersko
r 

Två huvudteman var 
utformade: Möten 
med existentiella 
smärtupplevelser 
och att möta 
upplevelser om 
hopp och önskan att 
leva.  

Hög 

3 Johansso
n. K., & 
Lindahl. 
B. 2012 
Sweden  

Moving 
between rooms 
- moving 
between life 
and death: 
nurses' 
experiences of 
caring for 
terminally ill 
patients in 
hospitals. 

 

Att beskriva 
allmänna 
sjukskötersko
rs upplevelser 
av att vårda 
palliativa 
patienter på 
sjukhus. 

Metod: 
kvalitativ  
Urval:8 
kvinnliga 
sjukskötersko
r  
 

Sjuksköterskors 
erfarenheter 
redovisades i sju 
tema. Resultatet 
visar att det 
finns  behov av ny 
och uppdaterad 
kunskap  för att 
kunna stödja 
sjuksköterskor i 
existentiella frågor. 

Hög 



 

 
 

4 Karlsson.
M., 
Kasen.A., 
& Wärån-
Furu, 
C.2017 
Finland 

Reflecting on 
one`s own 
death: The 
existential 
questions that 
nurses face 
during end of 
life care.   

Syftet med 
denna studie 
var att 
beskriva 
sjukskötersko
r existentiella 
frågor och få 
en djupare 
förståelse om 
detta område 
när de vårdar 
patienter vid 
livets slut 
skede 

Metod: 
Kvalitativ 
metod. 
Fokusgrupp 
intervjuer  
Urval:14 
kvinnliga 
sjukskötersko
r mellan 36-
61 

Resultatet visade 
sjuksköterskors 
existentiella frågor 
pendlade mellan 
ansvar och skuld, 
rädsla och mod samt 
hopp och förtvivlan. 

Hög 

5 Keall.R., 
Clayton.J.
, & 
Butow. P. 
2014.A 
Australia  
 

How do 
Australian 
palliative care 
nurse address 
existential and 
spiritual 
concerns? 
Facilitators, 
barriers and 
strategies   

Att undersöka 
de strategier, 
barriär och 
underlättare 
faktorer  som 
australiska 
sjukskötersko
r särskiljer för 
att ge 
existentiell 
vård till 
patienter i 
livets 
slutskede .  

Metod:   
En kvalitativ 
studie genom 
semistrukture
rade 
intervjuer 
Urval:20 en 
manlig och 19 
kvinnliga 
sjukskötersko
r inom 
palliativ vård. 
Mellan 25-65 

Enligt 
sjuksköterskorna en 
bra relation mellan 
sjuksköterska och 
patienten är viktig 
för att kunna ha en 
konversation på en 
djupare nivå. 
Barriär som 
identifierades var 
brist på tid och 
färdigheter  samt 
rädsla av vad de kan 
upptäcka .   

Hög 



 

 
 

6 Keall.R., 
Clayton.J.
, & 
Butow. P. 
2014.B 
Australia  

Australian 
Palliative Care 
Nurses' 
Reflections on 
Existential/Spi
ritual 
Interventions. 

 

Att förstå 
australiensisk
a 
sjukskötersko
rs upplevelse 
av 
existentiella 
ingripande 

Metod: 
Kvalitativ 
metod med 
semistrukture
rade 
intervjuer  
Urval:20   

 Begränsad 
erfarenhet av 
existentiell 
omvårdnad, men 
många inikluderar 
det i sitt arbete. 
Behövs ytterligare 
utbildning, 
erfarenhet och tid.  

Hög       

7 Strang, 
S., 
Henoch, 
I., 
Danielson
,E., 
Browall, 
M. & 
Melin‐
Johansso
n, C. 
2014. 
Sweden 

Communicatio
n about 
existential 
issues with 
patients close 
to death—
Nurses' 
reflections on 
content, 
process and 
meaning 

I denna 
studie 
beskrivs 
sjukskötersko
rnas 
upplevelser 
om 
existentiella 
frågor i sin 
kommunikati
on med 
patienter 
nära döden. 
 

Metod: 
Kvalitativ 
metod 
Urval: 
98 sjuksköter
skor 

1. Innehållet i den 
existentiella 
samtalet 2. 
Processen av 
existentiell samtal. 
3. Betydelsen av 
existentiell samtal 
för sjuksköterskor  

Hög 

https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Strang,+Susann/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Strang,+Susann/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Henoch,+Ingela/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Henoch,+Ingela/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Danielson,+Ella/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Danielson,+Ella/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Browall,+Maria/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Browall,+Maria/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Melin$x2010Johansson,+Christina/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Melin$x2010Johansson,+Christina/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Melin$x2010Johansson,+Christina/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Melin$x2010Johansson,+Christina/$N?accountid=11754


 

 
 

8 Tornøe 
KA,, 
Danbolt 
LJ., 
Kvigne K. 
& Sørlie 
V. 2014. 
Norway 

The power of 
consoling 
presence - 
hospice nurses' 
lived 
experience 
with spiritual 
and existential 
care for the 
dying. 

Syftet med 
denna studie 
var att 
beskriva 
sjukskötersko
rnas 
upplevelse av 
att lindra 
patienternas 
andliga och 
existentiella 
lidande.  

Metod:  
Fenomenolog
isk 
hermeneutisk 
metod 
Urval:8 
sjukskötersko
r mellan 41 
och 61 år.  

Sjuksköterskans 
upplevelser delades 
in i 2 underteman: 
Tröst  med 3 Tröst 
genom tystnad, 
Tröst genom 
konversation och 
religiös tröst. 
Avkänning med 3 
undertema Avkänna 
existentiell och 
andlig ångest, 
Stämma in och 
öppna, Avkänna 
atmosfären i 
rummet samt att bli 
berörd.  

Hög 

9 Tornøe, 
KA.,  Dan
bolt, LJ.,  
Kvigne, 
K. & 
Sørlie, V. 
2015. 
Norway 

The challenge 
of consolation: 
nurses 
experiences 
with spiritual 
and existential 
care for the 
dying-a 
phenomenolog
ical 
hermeneutical 
study 

Beskriva 
sjuksköterska
ns 
upplevelser 
av andlig och 
existentiell 
vård för 
döende 
patienter på 
sjukhus.  

Metod:  
Kvalitativ 
fenomenologi
sk 
hermeneutisk 
tolkningsmet
od 
Urval:6 
sjukskötersko
r  

Tre tema 
utformades utifrån 
sjuksköterskans 
upplevelser  
1- Svårfångade 
förvirring of 
suffering  
2. Andlig och 
existentiell vård. 
3.Förmedla tröst  

Hög 



 

 
 

10 Ueland.V.
, & 
Ramive.E
. 2018 
Norway 

Nurses` 
Process of 
”Becoming” 
When working 
in the context 
of death and 
dying.  

syftet med 
denna studie 
är att 
beskriva och 
få en djupare 
förståelse om 
hur 
sjukskötersko
r påverkas av 
att arbeta 
med lidande 
patienter som 
befinner sig i 
livets slut 
skede. 

Metod: 
Kvalitativ 
fokusgrupp 
intervjuer  
Urval:22 
kvinnliga 
sjukskötersko
r Mellan 36-
50  

Sjuksköterskors 
existentiella 
livsförändringar 
utformade   
fyra tema. Maktlös 
vittne till lidande, 
skapa 
kärleksförbindelse. 
Väcka existentiella 
frågor, och tillflykt 
och uppskattning.  

Hög 

11 Walker. 
H., & 
Waterwor
th. S. 
2017 New 
Zealand 

New Zealand 
palliative care 
nurses 
experiences of 
providing 
spiritual care 
to patients 
with life-
limiting illness. 

 

Syftet med 
denna studie 
är att 
undersöka 
palliativa 
sjukskötersko
rs upplevelse 
av att 
tillhandahålla 
existentiell 
vård till 
patienter 
inom palliativ 
vård 

Metod: 
Beskrivande 
kvalitativ 
studie 
Urval:9  
Genomsnittså
lder 53 

Det finns 
utmaningar i att 
tillhandahålla  existe
ntiell vård. 
Sjuksköterskors 
berättelserna 
presenteras under 
kategorien 
bedömning av 
existentiella behov: 
tillhandahållande av 
existentiell vård, 
erkännande av 
existentiell behov 
och dokumentation 
av existentiell vård.  

Hög 



 

 
 

12 Wittenbe
rg,E; 
Ragan,S 
L.; 
Ferrell, B. 
2017 USA 

Exploring 
Nurse 
Communicatio
n About 
Spirituality. 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
sjukskötersko
rs upplevelser 
av existentiell 
vård på 
onkologen för 
att  lära sig 
mer om 
patientens 
behov och 
sjuksköterska
ns svar.  

Metod: 
kvalitativ 
studie med 
beskrivande 
statistisk  
Urval:57 
sjukskötersko
r 

Sjuksköterskor 
berättade att 
diskussionen om 
andlighet främst 
börjades av 
patienter i 
jämförelse med 
familjemedlemmar 
samt att existentiella 
ämne ofta uppstod i 
livets slutskede eller 
när patienten 
upplevde andlig 
ångest.  

Hög 
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